PLAN PRACY
WSDZ

rok szkolny 2018/2019

PLAN PRACY W KLASACH SIÓDMYCH
Cele ogólne oraz cele szczegółowe zostały dokładnie opisane w „Programie doradztwa zawodowego
dla klas VII – VIII szkoły podstawowej”.
Proponowane tematy:
1. Doradca zawodowy. Kto to taki? – 1 godzina lekcyjna
2. Szkoła podstawowa i co dalej? Moja edukacyjna przygoda. – 1 godzina lekcyjna
3. Moje umiejętności – moje sukcesy. – 1 godzina lekcyjna
4. Zdolności i uzdolnienia. - 1 godzina lekcyjna
5. Rozpoznaję swoje aspiracje. - 1 godzina lekcyjna
6. Czy i ja mogę być bohaterem? - 1 godzina lekcyjna
7. Zawody wokół nas. Spotkanie z przedstawicielem wybranego zawodu. - 1 godzina lekcyjna
8. Praca jako wartość w życiu człowieka. Spotkanie z przedstawicielem wybranego zawodu - 1
godzina lekcyjna
9. Jakie wartości są dla mnie ważne? -1 godzina lekcyjna
10. Wolontariat – wstęp do kariery. -1 godzina lekcyjna
Termin realizacji zajęć : do końca 2018 roku
Realizator: doradca zawodowy

PLAN PRACY W KLASACH ÓSMYCH
Cele ogólne oraz cele szczegółowe zostały dokładnie opisane w „Programie doradztwa zawodowego
dla klas VII – VIII szkoły podstawowej”.
Proponowane tematy:
1. Marzenia do spełnienia. – 1 godzina lekcyjna
2. Jak scharakteryzować współczesny rynek pracy? – 1 godzina lekcyjna
3. Zawody wokół nas. Spotkanie z przedstawicielem wybranego zawodu. – 1 godzina lekcyjna
4. Autoprezentacja, czyli sztuka przedstawiania siebie. - 1 godzina lekcyjna
5. „W roli głównej….”. Spotkanie z przedstawicielem wybranego zawodu. - 1 godzina lekcyjna
6. Szkoły zawodowe – szkołami pozytywnego wyboru. - 1 godzina lekcyjna
7. Informacje w zasięgu ręki, czyli poznaję oferty szkół ponadpodstawowych. - 1 godzina lekcyjna
8. Szkoła podstawowa i co dalej? Moja edukacyjna przygoda.- 1 godzina lekcyjna
9. Jak wybrać szkołę? -1 godzina lekcyjna
10. Kim chcę zostać w przyszłości? -1 godzina lekcyjna
Termin realizacji zajęć : rok szkolny 2018/2019
Realizator: doradca zawodowy

PLAN PRACY W KLASACH SIÓDMYCH I ÓSMYCH
(WYCHOWAWCY)
Proponowane tematy:
1.

Ja w moich oczach.

2.

Ja w moich oczach – cz.1.

3.

Ja w moich oczach – cz.2.

4.

Temperament jak z bajki.

5.

Ograniczenia czy możliwości?

6.

W jakich zawodach wykorzystam wiedzę z....?

7.

Rzemiosło – alternatywą dla młodych zawodowców.

8.

W szkole czy poza szkołą? Gdzie się uczymy?

9.

Wybieram zawód czy szkołę?

10.

Jak długo się uczymy? Część 2.

11.

Co dwie głowy, to nie jedna. Kto może mi pomóc w wyborze szkoły i zawodu?

Termin realizacji zajęć : rok szkolny 2018/2019
Realizator: wychowawca

PLAN PRACY W PRZEDSZKOLU
Proponowane tematy:
1. Moje pierwsze portfolio.
2. Urządzamy kąciki zainteresowań.
3. Moje życie to pasja.
4. Dzień inny niż wszystkie, czyli: „Co tu robić? W co się bawić?”
5. Pokaz naszych zainteresowań.
6. Zobacz, jak wygląda świat!
7. Praca dla innych.
8. Przewodnik po zawodach.
9. Wszyscy dla wszystkich.
10. Zielono Mi!
11. Wiem, kto pracuje w przedszkolu.
12. W zagadce ukryty jest zawód.
13. Co potrafią sprawne ręce?
14. Jestem twórcą!

15. Jak jest w szkole?
16. Gdy będę większy, to…
17. U źródeł wiedzy!
18. Kim chcę zostać w przyszłości?
19. Mój pokój – mój świat.
Termin realizacji zajęć : rok szkolny 2018/2019
Realizator: wychowawca

PLAN PRACY KLASY I-III
Proponowane tematy:
1. Lubię to! Każdy ma swoje zainteresowania.
2. Gala talentów – jesteśmy mistrzami!
3. Fryderyk Chopin – jak rozwijają się zainteresowania?
4. Brawo ja! – prezentacja własnych talentów.
5. Sprawne ręce mogą więcej, czyli jak zrobić coś z niczego.
6. Słodka matematyka.
7. Kto buduje dom?
8. Zawód moich rodziców.
9. Miasteczko zawodów.
10. Trofea zawodowe – Poznajemy zawody ludzi, których spotkaliśmy w...
11. W centrum handlowym.
12. Halo! Usterka! Szukam pomocy.
13. Reporterskim okiem – wywiad z pracownikami szkoły.
14. W zwierzyńcu.
15. Moja mama wszystko potrafi.
16. Dzisiejszy Jaś – kim będzie jako Jan?
17. Zawody na celowniku.

18. Miłośnik to ja i ty.. .
19. Po co się uczę?
20. Detektyw Głoska na tropie, czyli poszukuję, gdy nie wiem.
21. Jak zmieścić dzień w słoju?
22. Jutro pojedziemy daleko!
Termin realizacji zajęć : rok szkolny 2018/2019
Realizator: wychowawca

PLAN PRACY KLASY IV-VI
Proponowane tematy:
1. Ja – to znaczy kto?
2. Moc jest ze mną – ja też jestem Supermanem.
3. Dzień Kreatywnych Pasjonatów.
4. Dzień Mistrza.
5. Nie tylko czas leczy rany – grupa zawodów medycznych.
6. Zawodowy idol – szablon scenariusza.
7. Zawodowy idol – Czy Picasso też był kiedyś dzieckiem?
8. Zawodowy idol – Czy płotki biegają przez płotki?
9. Kucharz, kelner dwa bratanki, czyli o podobieństwie zawodów.
10. Po co mi ta praca?
11. Zdrowy styl życia jako przygotowanie do pełnienia ról zawodowych.
12. Wybieram ten zawód, bo…
13. I ty możesz zostać Mac Gyver’em.
14. Jak oszczędzić pierwszy milion?
15. Kiedy zaczynamy się uczyć i kiedy kończymy?

16. Umiejętności – od przeszłości do przyszłości.
17. Kolorowa podróż po świecie edukacji.
18. Przedmioty, które lubię – jako drogowskazy zawodowe.
19. Gotowi? Trzy, dwa, jeden, SMART!
Termin realizacji zajęć : rok szkolny 2018/2019
Realizator: wychowawca, nauczyciel plastyki/techniki, informatyk.

Działania związane z doradztwem zawodowym w szkole podstawowej są kierowane do trzech grup
adresatów:


uczniów (w tym grupy przedszkolne)



rodziców



nauczycieli.

Metody pracy:


mini-wykład



analiza przypadku



burza mózgów



analiza przypadku



ankieta



autoprezentacja



prezentacja, filmy edukacyjne



ćwiczenia grupowe



debata



dyskusja



kwestionariusze

Formy pracy:


spotkania z wychowawcami, specjalistami, pracownikami szkoły



organizowanie spotkań z przedstawicielami wybranych zawodów



lekcje doradztwa zawodowego



zajęcia grupowe



organizowanie wycieczek/wyjść na targi szkół



udzielanie indywidualnych porad uczniom



wsparcie merytoryczne dla wychowawców i nauczycieli realizujących zajęcia z

preorientacji, orientacji i doradztwa zawodowego


konsultacje dla rodziców



udostępnianie informacji o zawodach, szkołach



współpraca z rodzicami.

W klasach VII i VIII tematy z doradztwa zawodowego mogą ulec niewielkiej zmianie ze względu na
tempo pracy poszczególnych klas oraz zainteresowań uczniów wybranym tematem.
W oddziałach przedszkolnych i klasach I-VI wychowawca wybiera 10 a wychowawcy klas VII
i VIII - osiem tematów (spośród tam widniejących) i realizuje je w ciągu roku szkolnego 2018/2019.
Tematy należy wpisać do e-dziennika.

Opracowanie
Doradca zawodowy
Katarzyna Jankowska

